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Добігає кінця перший літній місяць. У червні життя 
академії, як завжди, було різноплановим, багатотемним, 
насиченим і змістовним. Ми, враховуючи факти склад-
ного військового часу, працювали з подвійною енергією, 
намагаючись зробити якомога більше. Тому здобутки і 
численні корисні справи, як і в навчальному, науковому, 
виховному процесах, так і в сфері широкої громадської 
діяльності у червні досягли нових щаблів. Головним 
днем місяця для всіх українців є День Конституції, 
який країна відмічає 28 червня. З цього приводу у своє-

му зверненні до колег рек-
тор, професор Микола Са-
вицький зауважив: «Дорога 
академічна громадо! Щиро 
вітаю кожного із Днем Кон-
ституції України! Попри 
всі складнощі історичного 

розвитку, неприховану агресію, неоголошену війну росії, 
окуповані території наша країна долає тернистий шлях 
суверенітету та незалежності. 26 років тому, 28 червня 
Верховна Рада II скликання після доби безперервної ро-
боти ухвалила Конституцію України. Це основний Закон, 
що закріплює і гарантує права і свободи людини і грома-
дянина, поширює суверенітет на всю територію України.

Сьогодні кращі сини і дочки країни зі зброєю в ру-
ках відстоюють своє право вільно жити в своїй вільній 
країні, на своїй землі, ростити дітей у щасті та під мир-
ним небом. І ми усвідомлюємо – уся країна то нездолан-
на фортеця, увесь народ – це єдина непереможна нація. 
Від цього усвідомлення, від прагнення бути вільними,  
від нашого європейського бачення свого майбутнього 
ворог скаженіє до нестями, гатить ракетами по наших 
мирних містах.

Світ об’єднався проти агресора, Україна отримала ста-
тус Кандидата в члени Євросоюзу, нас підтримують еко-
номічно і оборонними засобами. Перемога буде за нами! 
Буде мир! Житиме вільна, суверенна Україна, житимуть 
в ній вільні та щасливі громадяни європейської Украї-
ни. А, затверджений у Конституції синьо-жовтий прапор 
яскраво майорітиме на усіх континентах, на знак поваги 
до мужнього, мирного українського народу, частинкою 

якого почувається кожен із нас. Тримаймо стрій, дорога 
академічна громадо! Крокуємо до миру!».

І наші кроки до миру продовжились у той день на ган-
ку академії, де зранку працював благодійний ярмарок, 
присвячений збору коштів на допомогу ЗСУ. Численні 
співробітники академії, присутні гості із задоволенням 
роздивлялися та купували різноманітні сувеніри, малюн-
ки. Особливу увагу викликали малюнки Петриківського 
розпису та ляльки-мотанки. Всі ці скарби розміщували-
ся на столах просто неба. Ця красива акція відбулася, 
завдячуючи співдружній ініціативі ректорату, профкому 
ПДАБА та Благодійного фонду «Чужих дітей не буває». 
А чудові дарунки-сувеніри 
для продажу були виготов-
лені талановитими руками 
дітей. І дарунки ці нада-
ли їхні батьки – мешканці 
Обухівської  територіальної 
громади.

До учасників ярмарку 
звернулися ректор Мико-
ла Савицький та керівник 
БФ «Чужих дітей не буває» 
Олеся Кузьменко. Вони відмітили, що цей благодійний 
ярмарок у підтримку наших захисників так само, як і 
численні акції, що проходять по всій країні, наближають 
нас до Перемоги. І наш ярмарок, що проходить під гас-
лом «Співай! Танцюй! Малюй і мрій! Тримай до Перемо-
ги стрій!», як сказав Микола Васильович: «Є цеглиною, 
яку ми разом вкладаємо в нашу суспільну Перемогу, а 
вона обов’язково буде! Слава Україні!».

Д А Р У Н К И   Т А   З В Е Р Ш Е Н Н Я   Ч Е Р В Н Я
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ДОБРІ НОВИНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Добрі красиві почуття, а ще корисні знання принесли 
учасникам організатори «Розмовного клубу Всеукраїн-
ського проекту «Єдині». Він проходив в очному фор-
маті в аудиторіях ННІІОТ після узгодження з ректором 
академії Миколою Савицьким, проректоркою з на-
вчально-виховної роботи Галиною Євсєєвою, директо-

ром ННІІОТ Миколою Махіньком та начальником ЦЗ  
ПДАБА Бежаном Гваджаіа. 

Метою проекту було безкоштовне навчання всіх ба-
жаючих розширити свої можливості спілкування укра-
їнською мовою. Учасниками проекту стали як мешканці 
Дніпра, так і переселенці, які прибули до нас з різних 
міст. Всі учасники з великою зацікавленістю виконували 
різнопланові завдання під час численних занять проекту. 
Розклад навчальних зустрічей розробили координаторка 
Розмовного клубу Христина Походонько та методист-
ка відділу підвищення кваліфікації ННІІОТ Світлана  
Подедворна.

Навчання слухачів на волонтерських засадах про-
водили Христина Походонько, завідувачка кафедри 
українознавства, документознавства та інформаційної 

Естафету добрих нових продовжу-
ють новини ННІІОТ. Вони дарують 
хороший настрій, теплі усмішки, почут-
тя вдячності всім, хто зустрівся у дворі 
академії з яскравими квітучими клумба-
ми, що народилися дружними зусилля-
ми співробітників інституту. 

Вони взяли участь у міжнародно-
му проекті «Сади перемоги», який був 
започаткований ще у роки Першої та 

Другої світових війн в США, Канаді, 
Австрії і інших країнах. І ніс подвійне 
навантаження: матеріальне і моральне. 
Але в наш час учасники проекту зосе-
редили свою увагу на моральній скла-
довій. Красивими клумбами вони ствер-
джували: «Ми віримо в нашу Перемогу! 
А краса навколишнього світу укріплює 
нашу віру і тому цієї краси повинно 
бути більше!»

Е С Т АФ Е Т А  З В Е Р Ш Е Н Ь  Т А  Д О С Я Г Н Е Н Ь  Ч Е Р В Н Я  П Р О Д О В Ж У Є Т Ь С Я

Так, у травні у на-
шому виші захистили 
дипломи магістрів сту-
денти всіх факультетів. 
29 з них за високими 
результатами у навчан-
ні було надано реко-
мендацію на вступ до  
аспірантури. 

Навчання в аспірантурі – з цим напрямом пов’язана 
ще одна добра червнева звістка. Проректор з наукової 
роботи, професор Владислав Данішевський повідо-
мив, що згідно наказу МОН № 530 від 06.06.2022 року, 
при нашій академії утворено спеціалізовані вчені 
ради з присудження наукового ступеня доктора наук 
за наступними спеціальностями: рада Д 08.085.01 – 
05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
цивільного будівництва», 05.26.01 «Охорона праці»; 
рада Д08.085.02 – 05.23.17 «Будівельна механіка», 
05.02.01 «Матеріалознавство», 05.23.01 «Будівельні 
конструкції, будівлі та споруди». Далі Владислав Ва-
лентинович подякував членам новостворених рад за ак-
тивну наукову та публікаційну роботу. Саме завдяки цим 
персональним досягненням стало можливим відкриття 
рад при нашій академії за новими вимогами МОН. І ще 
він запросив усіх колег до захисту докторських дисер-
тацій. І нагадав, що в утворених радах також можна здійс-
нювати захист кандидатських дисертацій тим здобувачам, 
які розпочинали навчання в аспірантурі до 2016 року.

Таке повідомлення про-
ректора говорить, що керів-
ництво академії турбуєть-
ся майбутнім будівельної 
справи в Україні. Заздале-
гідь готує фахівців всіх рів-
нів для успішної відбудови 
та створенні нової незалеж-
ної квітучої нашої держави.

З думкою про майбутнє фахівців ректор Микола Са-
вицький та голова Федерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини, д. е. н. Віктор Сергєєв 2 червня 
підписали Меморандум про співпрацю між Федераці-
єю організацій роботодавців Дніпропетровщини та 
нашою академією. Дія цього Меморандуму почалася 
відразу після цього підписання. Студенти 2, 3 і 4 курсів 
в червні розпочали свою навчально-виробничу практику 
на підприємствах міста та регіону, які є членами Федера-
ції. А саме: кілька Меморандумів про роботу студентів на 
профільних підприємствах будівельної галузі підписали 
в той самий день представник Дніпровської міської орга-
нізації Федерації роботодавців Микола Шевченко, дав-
ні партнери академії – директори компаній «Дніпро ЗБК» 
Віталій Спиридоненков та «Європа-Дніпро» Сергій  
Клімов.

Сподіваємося, що наші майбутні будівельники різно-
го профілю, а також механіки, архітектори, економісти, 
менеджери після літньої виробничої практики повер-
нуться збагаченими численними новими знаннями.

Незважаючи на всі перешкоди і негаразди військового часу, у житті академії відбулося 
безліч різноманітних добрих новин у багатьох справах.
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діяльності Олена Баранник та завідувачка кафедри 
підготовки іноземних громадян Інна Мамчич. Також 
до зустрічей були залучені директор ННІІОТ Мико-
ла Махінько, заступник директора з навчально-ме-
тодичної роботи ННІІОТ Руслан Папірник, заступ-
ниця директора з навчально-наукової роботи ННІІОТ  
Олена Рабіч, старша викладачка кафедри українознав-
ства, документознавства та інформаційної діяльності  
Світлана Волкова, інженерка 1-ї категорії Наталія 
Носенко, фахівчиня відділу підвищення кваліфікації 
ННІІОТ Ольга Горіна.

Особливу нетрадиційну теплу та задушевну атмосфе-
ру під час занять відмічали всі учасники проекту. Таку 
атмосферу з чаюваннями, піснями під час практичних 
занять, з пригощаннями смаколиками змогли подару-
вати присутнім винахідливі співробітники ННІІОТ. Це 
вони на протязі всіх зустрічей створили для своїх гостей  
такий необхідний сьогодні спокій, намагалися відволік-
ти їх від суворих військових турбот, зробити ПДАБА на 
деякий час справжнім прихистком добра, віри та надії, 
місцем, де можна відмітити: «Нам завжди є що сказати!  
І чим пригостити теж!».

Н А   Д О Б Р І   С П РА В И   Д О Б Р І   Д Р У З І
Упродовж життя людина 

спіткається з багатьма негараз-
дами і труднощами. Доводить-
ся нам боротися і з хворобами, 
численними турботами про 
близьких і рідних. Але, мабуть, 
не має більшого горя, ніж втрата 
рідного дому. Це, коли ти в одну 
мить, залишився без даху над 
головою. Саме так трапилося з 
320 мешканцями з різних міст 
України, що сьогодні проживають у 
гуртожитках студентського містечка 
Будівельної академії. Вони були ви-
мушені покинути свої оселі, тому що 
до них раптово і жорстоко втрутилася 
війна, зруйнувавши їх налагоджений 
щасливий світ. Вони різні за віком, у 
них різні погляди і вподобання, різні 
професії та сімейне положення. Але 
всіх їх об’єднує єдине почуття: «Ми 
віримо, чекаємо на Перемогу, бо 
більш за все хочеться повернутися 
додому». І в той же час наші вимуше-
ні гості з великою вдячністю говорять 
про численних співробітників акаде-
мії, про те, що кожного дня відчува-
ють їхню доброту і людську щирість, 
турботу та допомогу з боку гостин-
них господарів. Це підкреслюють у 
нашому спілкуванні і давні знайомі: 
легендарні героїні минулого репор-
тажу (№4, травень) 90-літня Наталя 
Степанівна та її донька Анастасія 
Василівна з Сєвєродонецька, що 
мешкають у 9 гуртожитку академії. 
Вони розповідають про особливу 
увагу до них коменданта Світлани 

Василівни Кишинець. Розповідь 
про щиру допомогу у всіх щоден-
них справах співробітників студент-
ського містечка продовжує і родина  
Баєвих з Лисичанська: мама Оля 
та її два сина Ігор та Діма. А також 
школярки Катя Давиденко з Друж-
ківки, Поліна Скіба з Мелітополя і 
Настя Вовк з Харківської області 
Ізюмського району.

Одним з перших наш виш почав 
приймати біженців. Сьогодні в ро-
боті оперативного штабу академії 
постійна увага приділяється саме різ-
нобарвним заходам поліпшення всіх 
умов перебування вимушених пере-
селенців у Дніпрі, від матеріальних, 
фінансових до духовних і худож-
ньо-естетичних.

Особлива увага нашим юним 
мешканцям. До цієї роботи академія 
залучає, шукає, знаходить різні бла-
годійні фонди, які часто стають на-
шими друзями і надійними партнера-
ми. Ось вже близько 3 місяців триває 
наша співпраця з громадською орга-
нізацією «Рух Вільна Доля», яка за 
підтримки Медіа-платформи «Офіс 

на Банковій» (керівник Дмитро 
Смолянський) та меценатській 
підтримці Людмили Лукаш 
разом з академією роблять все, 
щоб полегшити життя людям, 
знедоленим війною.

Наші партнери результатив-
но діють у багатьох напрямах 
роботи з переселенцями: покра-
шення побутових умов мешкан-
ців у гуртожитках: доставили 

необхідні речі (білизну, одяг, засоби 
гігієни), взяли участь в організації 
благодійних зустрічей мешканців гур-
тожитків та співробітників академії у 
перші травневі дні і День Міжнарод-
ного захисту дітей 1 червня. Характер-
но, що це не окремі акції, а послідов-
на політика гуманітарної допомоги з 
боку організації «Рух Вільна Доля», 
яка розповсюджую свою діяльність на 
численні чергові заходи академії. 

Так, у червні та липні успішно 
працює літній денний табір для 
дітей працівників академії та ді-
тей переселенців. Викладачі вишу, 
волонтери пропонують дітям ціка-
ві змістовні заняття: вивчення анг-
лійської та французької мов, уроки 
малювання, співи, танці, плавання в 
басейні академії. І тут, дуже до речі, 
знадобилася допомога наших дру-
зів, представників ГО «Рух Вільна 
Доля». Вони придбали для дитячих 
занять ручки, олівці, фарби та інші 
необхідні приладдя.

Сьогодні наша співдружність про-
довжується. 
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Експлуатації та 
ремонту машин

Володимир Георгійович
Заренбін

В І Т А Є М О  Н А Ш И Х  Ю В І Л Я Р І В !

Мабуть найбільша ча-
стина спортивних вболі-
вальників у світі – це фут-
больні фанати. І звичайно, 
що сьогодні майже кожний 
хлопчик чи грає в футбол, 
чи активно вболіває. Тому 
такою несподіваною, але 
дуже цікавою була зустріч 
у спортивному комплексі академії представників «Зо-
лотої плеяди» футболу України та громадських акти-
вістів Дніпропетровської обласної асоціації футболу.

Наших хлопчиків та дівчаток, дітей співробітників 
академії, а також дітей вимушених переселенців дуже 
порадувало невимушене, щире спілкування з гостями, 
які прийшли до них зі смачними подарунками, символіч-
ними м’ячами, розфарбованими у національні кольори. 
Чудові подарунки від щирого серця дарували легендарні 
українські футболісти Олег Таран та Артур Карноза.

Під час теплої зворушливої зустрічі діти пограли у 
футбол, покуштували багато різних смаколиків. На їх об-
личчях цвіли посмішки, очі блищали радістю. Це відби-

валося і на обличчях до-
рослих, які брали участь у 
цій зустрічі. А саме: голо-
ва Дніпропетровської об-
ласної асоціації футболу 
Віктор Андрухів та про-
ректор ПДАБА, професор 
Владислав Данішев-
ський розділили радість з 

маленькими учасниками зустрічі. Віктор Андрухів під-
креслив, що вони давно знають про широку громадську 
діяльність академії по допомозі переселенцям і подяку-
вав керівництву академії, профкому, всім співробітникам 
вишу за їх намагання зробити життя людей, знедолених 
війною, якомога комфортнішим.

Час зустрічі промайнув дуже швидко, тому що таке 
невимушене спілкування, а ще більше чудова гра дітей 
зі знаменитими футболістами нікого не залишила бай-
дужими. З великою вдячністю Владислав Данішевський 
прийняв від гостей пам’ятні футбольні сувеніри на згад-
ку. І закінчилася зустріч спільним фото.

Тетяна Шпаковська

Н Е С П О Д І В А Н А  РА Д І С Т Ь  Т А  В Е Л И К А  В Д Я Ч Н І С Т Ь

Героями червневої традиційної рубрики «Наші ювіля-
ри» є доктор технічних наук, професор, Почесний професор  
ПДАБА Володимир Георгійович Заренбін та кандидат тех-
нічних наук, доцент Лілія Миколаївна Дадіверіна. 

Наші неординарні, талановиті, широкоосвічені ювіляри 
присвятили своє життя навчанню, виховуванню майбутніх 
будівників незалежної України. А ще об’єднує наших ювілярів 
любов та вірність до єдиного вишу, найкращого будівельного 
вишу України Придніпровської державної академії будівниц-
тва та архітектури. 

Бажаємо дорогим ювілярам міцного здоров’я, подальших 
професійних успіхів на благо нашої країни! Віримо в неодмінну 
Перемогу. Наближаємо її кожного дня і кожною своєю справою.

Від імені колективу ректорат, профком, Студ.рада 

Кандидат технічних 
наук, доцент кафедри 

Організації і управління 
будівництвом

Лілія Миколаївна
Дадіверіна

Колектив академії 
з вдячністю довідав-
ся про те, що вулиця, 
на якій розташова-
на академія, за Рі-
шенням міськради 
№29/23 від 29.06.22 
буде носити ім’я 
видатного архітектора, засновника Дніпров-
ської архітектурної школи, професора ака-
демії, заслуженого архітектора України  
Олега Борисовича Петрова. 

Наша адреса така: вул. Архітектора Олега Петро-
ва, 24а, м. Дніпро, 49005

ВА Ж Л И ВА  Н О В И Н А  Н А  М А Й Б У Т Н Є

Ми вдячні і пишаємося, що на прохання численних 
організацій: ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури», правління Дніпропетров-
ської обласної організації Національної спілки архітекто-
рів України, правління Національної спілки архітекторів 
України, Придніпровського регіонального осередка україн-
ського національного комітету міжнародної ради з питань 
пам’яток і визначних місць, Громадської організації «Асо-
ціація випускників і друзів Придніпровської державної ака-
демії будівництва та архітектури» було винесено рішення  
міськради про перейменування вулиці Чернишевського на 
вулицю Архітектора Олега Петрова.

Від нині кожний наш робочий день починається з при-
вітання професору ПДАБА Олегу Борисовичу Петрову!


